
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-I42

2015. és korábbi évek

Törvényszék:

06 Szesedi Törvénvszé
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküIdésre kerül)

árgyév:

trLffi

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtag

E;__l
Családi név

Báló

Első utónév

Mária

Mária

Csuri Mária

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

mapvarorsza

Szeged

El,lrl,l-m-m

További utónevek

Báló

Szervezet neve:

Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület

Szentes

KÖzterület jellege: r;---l
r---lHéuszám: F-----l Lépcsőház: t----l Emelet: t---_l Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

EE m EEELLn'P] ol oTsl' pf
m-m- 2t3t6t4

EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve: ffiá6 
^'á.i"

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szentes EEEE_EE_EE

szervezet székhelye:
lrányítószám 

tdF]aE
KöZteríjlet neve:

Kitöltő verzió:2.7 6.0 Nyomtatvány verzió:6.6 Nyomtatva : 20'17.07.27 17.50.44



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek
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Szervezet neve:

lesztő Közhasznú Egyesület

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege 
(Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszrÖzÓr (nrrívnx)

A. BeÍektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközok

lll' Beíektetett pénzÜgyi eszközök

B. ForgÓeszközök 254 284

l. Készletek

ll. Követelések

ttt. Értékpapírok

lV. Pénzeszközök 254 284
c. AktíVidőbelielhatárolások

ESZKOZOK OSSZESEN 254 284
FoRRASoK (PASSZÍVAK)

D' Saját tőke 257 244
l. lnduló tóke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény 3 284
lll. Lekötött tartalék 254
lV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznÚ tevékenységből)

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összeserrt 257 284

Kitöltő v erziő:2.7 6.0 Nyomtatvány verzi ó :6. 5 Nyomtatva: 2017.07.27 17.50.44



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

2Q15. és korábbi évek
PK-I42

Szervezet neve:

sikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer Íorintban.)

Alaptevékenys( )g Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helYesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtésÉ

tárgyév

]-. ÉÍtékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3" Egyéb bevételek
297 L4e 297 L4e

ebből:

_ tagdíj' alapítótól kapott
befizetés 7( 6a 7( 6!

támogatások 2L! 7t 2L! 7(

4' Pénzúgyi műVeletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek 43t 43t

ebből:

alapítótól kapott beÍizetés

- támogatások 25! 25t

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 725 L4e 725 L4e

ebből: közhasznú tevékenység
beVételei 54Í 54e

6. Anyagjellegű ráfordítások 6: 4i 6: 4i

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
luttatásal

B' Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráÍordítások 48( LOA LO4

1-0' Pénzügyi műVeletek
ráíordításai
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.

l Alaptevékenység Vállal <ozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítóse

tárgyév előző év tárgyév

]-]_' RendkíVüli ráÍord ítások

B' osszes ráfordítás
(6+7+B+9+10+11) 543 L4C 543 L4e

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás elótti eredmény (A-B) 186 186

1-2. AdóÍizehési kötelezettsé g

D. Adózott eredmény (C-]_2)
L8G 186

]_3. Jóváhagyott osztalék

E' Tárgyévi eÍedmény (D-1-3) 18( 18€

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamoqatas

B. Helvi önkormánvzati
költséqvetési támo-qatás 5( 5C

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból' illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározotí részének adózÓ
rendelkezése szerinti
Íelhasználásáról szóló 1996' évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

334 7( 334 7(

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok kÖnywizsgálattal alá vannak támaszfua.
K<inywizsgálói záradék I tsen B Nem

Szervezet neve:

Gyermekfejlesztő Közhasznú E ület
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1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

1'2 Székhely

lrányítÓszám: EEEE TelepÜlés: Szentes

KözterÜlet neve: Honvéd
KÖzterÜlet jellege: F.""----_l

r-----lAltÓ:

1.3 Bejegyző határozat száma: EE tats.tílrFrn]rlzlolold,EE
L.4 Nyilvántartási szám:

]_.4 szervezet adószáma:

EE-Etr- 2l3l6l4

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve: Báló Mária

2' Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

a lelki Íejlrdésének elösegítése aa *gészségügyben, sz'sciáis
szÍérjb*n dolgozd szakerrrberek nrunkáián*k tisszeÍo,gásával,*z e terÜteteke}r dolgozó
lerelq a gyenrelcelq csatádok egészségligyi és szociáis isnrgreteinek bóvítése.

zt a kcivetkezorEppen érjíik e|: éventg tegaláÉu két ltözgyÍllésiiDlköÍ! kÓtetlen b*szélgtás.kergtéb*n a részt
c.vö t*giaink axtueiis isniereteiket áÍadiák egymásn*k Nyáron fsil€sztö- korai f€ilesEriE és egészségn€V€lö

tm* táborr saervezünk gyermekek, tralnrozottan fogyatékos gy€rrn€kek és családjuk számár*- Felkérés
rján isnrerméÍjesut5 el&*dásokáI tartilrrk iskol*i, óvodai, v'árosi r'endezvényeken. Evek it* részt veszii
áózervezetek reirdezvényein.l{ét kgr*i Íejlesztö tábort és egy agiEtnra tíbgn sz€Íveztiinlq lsszel p'edig

iEt Vetttink * hagyományos * A szeretet mindent elÍssad'' városi rendezvényen. s*inss, csak aa adÓ
gó-ából he{Glyt iisszeg és * taqdíj vsll aE *nyagi alepunk.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: sztés'

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: NINCS

3.3

3.4
3.5

Kozhasznú tevékenység célcsoportja: mekek. családok. szakemberek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
L000

@cs8p.o'rtokiöttekléR*'jógz.infornráciÓár*lnrÉsakÍiIönbtizöterLileteken
olgozó szakemberek kriztin. Két tagunk szaktnai fejtödésér segítettük *zEal, h{}gyüanÍolyanr

eésébez anyagi tánroEatást nyú,tottunlc Gyernrektáb,orainkba rendszeresen visszaiárna}g és
é5tiktt szaÉmállgg is nyonron tudiuk ksv,etni. Jó kapcsol*l *l*kul ki a szüt6k és a szakemberek
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Szervezet neve:

5' cél szerinti iutattások kimutatása (Adatok ezer torintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatáS megnevezése Előző év Tárgyév

NINCS

5.2 Cél szerinti 1uttatás megnevezése Előző év Tárgy év

q2 Cél szerinti jutattáS megnevezése Élőző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6.1_ Tisztség Előző év (L) Tárgyév (2)

Gyemek táboroztatás 40c 104

6.2 Tisztség Előző év (7) Tárgy év (2)

oktatás 6( c

A. Vezető tisztséovi selőknek nvúitott
juttatás (mi ndósszesen) : 46C 104

Felhőcsikó GyermekÍejlesztő Közhasznú
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Szervezet neve:

Felhőcsikó rmek ztő Közhasznú Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer Íorintban.)

Alapadatok Előző ev (1) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 721 L4C

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adóz6 rendelkezése szerinti Íelhásználásáról szóló
1996. évi cXXVl. törvény alapián átutalt összeg 334 7(

D. Közszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 395 7(

H. összes ráfordítás (kiadás) 543 L4C

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai

K. AdÓzott eredmény 18(

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző'személyek száma
(a közérdekÍi önkéntes tevékenységről szólÓ
2005. évi LXXxVlll. törvénynek meqfelelően)

E rőfo r rás e il átottság m utatói Mutató te|esítése
lgen Nem

Ectv. 32. S (4) a) I@1+82y2 > 7.000.000, - Ftl n x
Ectv.32.5 (4) b) [K1+K2>=0] x n
Ectv. 3 2. 5 (t) c) Kt 1_+ t 2 -A 1-A2) / (H 1_ + H 2)>=0, 2 5l ! a

T ár s ad aI m i tám og atottság m utatói Mutató Íe//'esítése

Ectv. 32. 5 (s) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] x tr
Ectv. 32. 5 (5) b) [(J7+J2)/(H1-+H2)>=Q,51 ! x
ECtv. 32. 9 (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] ! B

Kitöltő verziő:'2.7 6.0 Nyomtatvány verzió:6.6 Nyomtatva: 2017.07.27 í 7.50.45
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Szervezet nevei

Támogatási program eInevezése:
\XINCS

Támogató megnevezése:

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

!
!

nemzetközi Íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben Íelhasznált összeg:

tárgyévben Íolyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő !
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

trelhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi ÍeIhasználásának szöveges bemutatása:

Az uzleÍl evoen Vegzen ropp teveKenysegeK es programoK bemutatasa

kó Gyermekfejlesztő Közhasznú E et

Kitöltő v erzió:2.7 6.0 Nyomtatvány verzió: 6.6 Nyomtatva: 2017.07.27 1 7.50.45
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Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Egyesü let

6600 Szentes, Honvéd u. 75.

20L3. évi Közhasznúsági Jelentés

L. Számviteli beszámoló

A mérleg főösszege: 284e. Ft

saját tőke: 284e.Ft

2. Egyesületünk a tárgyévben költségvetésitámogatást nem igényelt, nem kapott.

3. Vagyonfelhasználás: nincs

4. Cél szerinti juttatást nem kaptunk.

5. Központi költségvetési szervtől nem kaptunk támogatást

6. Vezető tisztségviselőink semmilyen anyagijuttatásban, költségtérítésben nem részsÜltek.

7. Tartalmi beszámoló

Ebben az évben kevés pénzből kellett gazdálkodnunk. Több tagunk tart beszámolót a gyermekek

egészségügyi helyzetéről a döntéshozók felé, sajnos, kevés a visszajelzés, főleg a cselekedet
részÜkről. Egy tagunk SEED képzésében segítettÜnk, ennek következtében a térség nyert egy

terapeutát, aki munkahelyén még kompetensebben látja el a gyermekeket.


